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  بسمه تعالی

 حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  سالم علیکم ؛ 

  گیالن توسعه بالینی مرکز تحقیقات بررسی یک طرح تحقیقاتی درکمیته پژوهشی : صورت جلسه 

  توسعه بالینی مرکز تحقیقات : مکان 

سید عادل دکتر -ایرج باقیدکتر  -دکتر علی اشرف  - سید مهدي ضیاء ضیابريآقایان دکتر  :حاضرین جلسه 
  معین مقدم احمدي دکتر  – ملک نیا

با حضور  7/09/1396مورخ بعد از ظهر12:40احتراما به استحضار می رساند  جلسه کمیته پژوهش در ساعت  
تشکیل گردید، در این جلسه گیالن  توسعه بالینی مرکز در محل توسعه  بالینی مرکز تحقیقات اعضا پژوهشی 

در  بیماران مبتال به آپاندیسیت حاد  ساده و    Cمقایسه   سطح سرمی پروتئین فعال  "پروپوزال
  .مورد بررسی قرار گرفت "آپاندیسیت حاد عارضه دار شده 

  . در ابتدا دانشجو توضیحاتی در مورد طرح در قالب پاورپوینت ارائه کردند

ضمن تشکر از خانم دکتر در ادامه  .توضیحات تکمیلی را درباره طرح بیان نمودند ملک نیا در ادامه ي جلسه دکتر 
عالوه بر اسکور آلورا  در آپاندیسیت  . خیلی بیشتر  باشدکرکه آبادي  گفتند تعداد نمونه ها کم می باشد و باید 

امتیاز داده اند اگر در آپاندیسیت  3که ریباند تندرنس را . اسکور دیگري اضافه شده که اسکور التهابی می باشد
در مدت زمان بستري بیمار  ، نوع عمل، و به این نتیجه برسیم که کدامیک ساده و کدامیک عارضه دار می باشد

  .آنتی بیوتیک  تاثیر دارد

 :گفتند بريضیادکتر 

مورد بررسی  می  23حجم نمونه را حتماً بدهبد خانم دکتر شکیبا بازنگري کنداگر ایشان تایید کردند که با 
  ..توان در مورد آپاندیسیت ساده و عارضه دار به نتیجه برسیم که مشکلی نیست

  :گفتندباقی دکتر    
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 ؟  عدد زیگما را از کجا آورده اید-

 .نفره را مورد برررسی قرار داده بود 40در مطاله اي که گروههاي :دادندکرکه آبادي پاسخ دکتر 

شما چون می خواهید به کات پوینت برسید حجم نمونه شما باید خیلی بیشتر  : باقی  جواب داد دکتر-
  .باشد

 .یکی از ایرادها این می باشد که ما آپاندکتومی منفی نداریم : پاسخ دادند ملک نیا دکتر -

درصد موارد آپاندکتومی منفی  30تا 20خودشان یکسري مالحضاتی دارند احتماالً  :دکترباقی  جواب داد  -
 .داریم

چگونه آپاندیسیت ساده و عارضه دار را از هم   افترتق  دهیم ؟ باید خوب استدالل می کردید  ساده است -
 یکه است  و چه میکنید تا به این نتیجه برسید ؟لیا کمپ

 .....مطالعه تصویر برداري ، درناژو: کرکه آبادي پاسخ دادنددکتر -

 .چگونگی روش عمل مشخص باشد. رزینینگ را مشخص کنید -

 2داریم که به صورت کمی می باشد  CRPگفتید بار مالی براي  بیمارستان ندارد اما بار مالی دارد  چون   
 .پالس  3پالس و 

 :گفتند ملک نیادکتر

 ؟  کنیدباید مستندسازي  -

   :گفتندضیابري   دکتر 

آیا می شود  آپاندیست را  اسپاینال کرد ؟ مثالً    آپاندیست  بدون عارضه  اسپایننال و یا کمپلیکه -
                               ؟ آیا تاثیر دارد؟  عمل باز شود

پایان نامه دستیاري بیشتر  موضوع  نیاز است به عنوان یک. .بله اسپاینال هم داریم     :دکتراشرف جواب داد  -
  .باز شود
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  .آپاندیس  ساده و آپاندیس عارضه دار چیست ؟ تعریف کنید؟ این دو دو مقوله جدا هستند-

  :گفتندملک نیادکتر

 بعضی از ساده ها ممکن است کمپلیه شوند تکلیف آنها چیست ؟ -

  .هاي بیشتر باشد مورد محکمه پسند نمی باشدو باید با  نمونه 23دکتر اشرف گفتند -

  چک میکنید یا بیشتر ؟   CRPشما یکبار    -

را چک می کنند ولی ما  در این  CRPروز بعد  5روز بعد   و  3بدو ورود   ،      : دکتر ملک نیا جواب داد -
  .طرح یکبار بدو ورود چک کردیم

بیماري که اورینته می آید می توان سئوال کرد که شروع عالیم از کی بوده   :دکتر ضیابري جواب داد      -
  را انجام دادیم    CRPاست  و یک عدد  مشخص شود مثالً ما در مطالع مان سه ساعت بعد از شروع عالیم  

ز شروع زمان شروع عالیم را نمی توان مشخص کرد  چون شاید بیمار یک هفته بعد ا  :دکتر باقی جواب داد   -
  .عالیم بیاید

  .ساعت فرقی نمی کند عدد ثابت در نظر بگیرید 6بدو ورود    با یک ساعت و    :دکتر ضیابري جواب داد   -

ساعت   در فوریتهاي  3ساعت و بعد از  3در مطالعات مشابه  زمان    کمتر از    :دکتر باقی جواب داد   -
   .التهابی  چند تاثیر دارد

شما براي اینکه ارزش مطالعه باال رود در شرح حال از بیمار  می توانید     :جواب داد    دکتر مقدم احمدي-
  بپرسید  که شروع عالیم کی بوده است

   .دکتر ملک نیا جواب داد    کالض آپاندیسیت اگر دستکاري شود تبدیل به حاد می شود -

مشاور و  ددر پایان مقرر شد اصالحات طرح انجام و با تایید اسا .به اتمام رسید بعد از ظهر 15/1جلسه  ساعت    
 .به معاونت ارسال گردد سید عادل ملک نیا طرح دهنده    دکتر و    خانم دکتر شکیبا 


